
طرق تركيب رش جميع انواع الواح فوم الحراري لعزل   السائل الفوم استخدامات

 االسطح المباني اسقف المخازن ضد الرطوبة الحرارة العالية.

 .ابها في الشنيكو المائي الحراري الفوم العزل شركات افضل دليل بابها االسطح عزل السائل الفوم استخدامات

 أسطح عزل حول وفيرة معلومات توجد ال ولكن المعدنية األسطح عزل الخرسانية األسطح عزل عن نسمع ما عادة بابها االسطح عزل

 الحرارة ودرجات المياه وتسربات األمطار بفعل وصدأ بالغة تلفيات من له تتعرض لما نظرا البالغة أهميتها من الرغم علي الشينكو

 الخرسانة وتآكل تفتت مسببه بأكمله للمبني تصل بل فقط الشينكو أسطح علي األضرار هذه تقتصر وال وتلفها لتشقتها يؤدي مما العالية

 . البناء عناصر وتلف الحديد وصدأ

 و اضغط هنا:  بالرياض فوم عزل شركةافضل 

-insulation-http://www.insulateroofsbathroomtanks.com/foam

riyadh-in-company/  

 مع ولكن األسطح أنواع جميع للعز تصلح عازلة مادة كل ليست ولكن لألسطح الحراري والعزل المائي العزل مواد من العديد توجد

 بها المحيطة العوامل كافة من وحمايتها عالية بكفاءة الشينكو بابها االسطح عزل تصلح مادة أفضل إبتكار تم األسطح عزل تقنيات تطور

 . العوامل هذه تأثير عن تنتج التي البالغة والتلفيات األضرار ومن

  : يوريثين البولي بمادة الشينكو بابها االسطح عزل مميزات

 . صدأها وتسبب تلفها إلي تؤدي التي والرطوبة المياه وتسربات األمطار تأثيرات من الشينكو أسطح حماية علي تعمل .1

 . المرتفعة الحرارة درجات من الشينكو أسطح حماية علي وتعمل منخفض حراري توصيل معامل ذات بأنها تمتاز .2

 .بابها االسطح عزل بافضل االن فاتصل. البنفسجية فوق الشمس ألشعة مقاومه .3

  الوقت نفس في الصوتي والعزل الحراري والعزل المائي العزل علي القدرة .4

 . الماء بخار إلمتصاص العالية بمقاومتها تتميز .5

 .  والكسر لإلنضغاط ومقاومه عالية ميكانيكية بقدرة تتميز .6

 السنة وفصول والليل النهار بين الحرارة درجات في التباين عن الناتجة الحرارية اإلجهادات مقاومة علي العالية بقدرتها تتميز .7

. 

 :بابها االسطح عزل دليل لماذا

 . السطح علي أحمال بأي تتسبب وال الوزن خفيفة بأنها تتميز .8

 بتسرب تسمح ضعف مناطق يوجدبها وال وتعرجات منحدرات علي تحتوي التي لألسطح واحدة كطبقة تنفيذها بسهولة تتميز .9

 . المياه

 تشغيل يتطلب ال مما الشتاء فصل في والدافئة الصيف فصل في المنخفضة حرارته بدرجة المبني إحتفاظ علي بقدرتها تتميز .10

 . عالية قدرات ذات تكييف ألجهزة الحاجة وعدم كثيرا التكييف أجهزة

 . الكهرباء إستهالك فاتورة توفير علي تساعد .11
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 .  مباشرة السطح إستخدام وإمكانية التركيب وسرعة والصيانة التنفيذ بسهولة تتميز .12

 . كريهة روائح أي عنها ينتج وال والحشرات البكتيريا لتكون عالية بمقاومه تتميز .13

 . اإلفتراضي عمرها وطول بثابتها تتميز .14

 . أضرار أي عنها ينتج وال والبيئة الصحة علي آمنة .15

 

 .والعلوية االرضية الشرب ماء لخزانات الحراري المائي العزل متر سعر ارخص الخرسانية المياه الخزان عزل اسعار

 لإلستخدام وصالحة  شوائب بأي ملوثة وغير نقية المياه خزانات الي تصل المياه أن واألبحاث الدراسات أثبتت ولقد الخزان عزل اسعار

 المياه خزانات تنظيف ولكن صحيحة بطريقة جيدا الخرسانية المياه خزانات تنظيف عدم هو المياه تلوث في السبب ولكن اآلدمي

 . كبير ووقت عالي مجهود وتتطلب إنجازها الكثير علي يصعب التي جدا الشاقة األمور من الخرسانية

 وبإستخدام الصحيحة بالطرق تنفيذه علي الحرص من والبد للغاية وهام ضروري أمر الخرسانية المياه الخزان عزل اسعار فإن لذلك

 مواد مع تفاعلها او الصحي الصرف بمياه إختالطها عدم وضمان التلوث من وخالية نقية المياه علي للحفاظ وآمنة جيدة عازلة مواد

 . بالمبني والقاطنين األسرة أفراد صحة علي والحفاظ والبكتيريا الخزان

  : الخرسانية المياه الخزان عزل اسعار أهمية

 تنفيذ في المستخدمة والمواد والحديد الخرسانة مع المياه تفاعل عن الناتج التلوث من بالخزان الموجودة المياه علي الحفاظ •

 . المياه خزان سطح خشونة بسبب تنمو التي والفطريات والبكتيريا الطحالب وتكون الخرساني المياه خزان

 داخله الي الخزان خارج من الملوثة المياه تسرب عن ينتج الذي الصحي الصرف بمياه وإختالطها لوثهات من المياه علي الحفاظ •

. 

 . المرتفعة الحرارة بدرجات تأثرها من المياه علي الحفاظ •

 . وإهدارها المياه تسرب بسبب المياه إستهالك فاتورة علي الزائدة التكلفة توفير •

 أساسات من الخرساني المياه خزان قرب حالة في وخاصه المياه تسرب عن الناتجة والتلفيات األضرار من المبني حماية •

 تسرب بفعل اإلفتراضي عمره وقصر المبني إلنهيار يؤدي الذي الحديد وصدأ الخرسانة وتفتت وتآكل بالغ لتلف تتعرض قد التي المبني

 . البناء مواد مع وتفاعلها المياه

 :بالرياض الخزان عزل اسعار ارخص

 صالح المياه خزان يكون أن مراعاة  من فالبد السكنية المباني أصحاب لدي كبيرة أهمية من المياه خزانات به تتمتع لما نظرا •

 يوجد وال الحياه شريان تعد التي المياه عن األرض وجه علي إنسان أي يستغني فال والسالمة األمن لمواصفات ومطابق به المياه لتخزين

 . وصغاره أسرته أفراد صحة علي ويحافظ جيدة بصحة يتمتع بأن يرغب ال إنسان

 والفلل السكنية المباني أصحاب قبل من بالغا إهتماما تولي أن يجب التي جدا الهامة األمور من الخرسانية المياه خزانات عزل •

 . تقدير أقل علي فقط واحد مياه خزان أو المياه خزانات من العديد وجود من السكنية المباني تخلو فال المنشآت من وغيرهم



 

 .المباني المنازل السطح المائي الحراري الفوم العزل شركات افضل ارقام دليل بابها فوم عزل شركة

 التي المسلحة الخرسانة هي المواد هذه أهم ومن البناء ومواد عناصر مجال في كبيرا تطورا البناء قطاع تطور لقد بابها فوم عزل شركة

 توصيل معامل ذات المسلحة فالخرسانة المتطورة العناصر هذه في السلبيات بعض وجد ولكن التنفيذ وسهولة العالية التحمل بقدرة تمتاز

 . للحرارة فقدانها وكذلك وسريع جدا عالي حراري

 تكييف أجهزة أو معها حرارية عوازل إستخدام دون المسلحة بالخرسانة بناءها تم التي والمنشآت المباني لسكان الراحة بعدم يتسبب مما

 العالي األرتفاع سلبيات تقتصر فال والمنشآت للمباني الحراري والعزل بالفلين األسطح بابها فوم عزل شركة تعد ولهذا عالية قدرات ذات

 . المباني هذه قاطني راحة عدم علي والمنشآت للمباني وتسربها الحرارة لدرجات

 اإلجهادات بفعل والميكانيكية الطبيعية لخصائصها الخارجية والطبقة البناء عناصر بفقدان التسبب إلي السلبية تأثيراتها تصل قد بل

 الشمس وأشعة العالية الحرارة درجة بين ما الحرارة درجة في والفروقات والمناخ للطقس المستمرة التغييرات عن الناتجة, الحرارية

 .ليال المنخفضة الحرارة ودرجة نهارا

 االن فاتصل. بالغة وتلفيات مائية تسربات إلي يؤدي قد والذي المبني لهيكل وشروخ تشققات بحدوث اإلجهادات هذه تتسبب التكرار ومع 

 .بابها فوم عزل شركة بافضل

  : بالفلين األسطح عزل وطريقة بابها فوم عزل شركة

 . األتربة من جيدا السطح تنظيف يتم .1

 المياه لتصريف الميول وتحديد األوتار بعمل القيام يتم .2

 سم ٢٠ عن يقل ال وإرتفاع كجم ٦٥٠ بكثافة األسمنتي الفوم او الخفيفة الخرسانة من طبقة بإضافة تقوم بابها فوم عزل شركة .3

 . سم ٥ ب المياه مصارف عند نقطة أقل ارتفاع إلي للوصول نقطة أعلي عند

 . سم ٢ عن يقل ال بسمك الفوم لطبقة حماية طبقة عمل يتم .4

 . يومين لمدة بالمياه بأكمله السطح بمأل تقوم بابها فوم عزل شركة .5

 . متعامدين البيتومين البرايمر من أساس بوجهين بأكمله السطح دهان يتم .6

 . المياه صرف فتحات عزل مراعاة مع بالتسخين جيدا وتثبيتها البيتومين لفائف او غشاء عزل طبقات تنفيذ يتم .7

 ثم للمياه تسرب أي وجود عدم من والتأكد ايام يثالثة لمدة وتركه بالمياه السطح غمر خالل من العزل لطبقات إختبار عمل يتم .8

 . تجفيفه يتم

 . سم ٥ بسمك الفلين ألواح عزل طبقات إضافة يتم .9

 . المسامي الورق من طبقة بإضافة تقوم بابها فوم عزل شركة .10

 . بالصلبوخ الفواصل مأل مراعاة مع الخرساني البالط تركيب يتم .11

 

 .العالية والحرارة الرطوبة ضد الحراري فوم المائي العزل شركات افضل ارقام بالدمام اسطح عزل شركة



 للغاية الهامة األمور من أنواعها بكافة المنشآت من وغيرها السكنية والمباني األسطح عزل أن المعروف من بالدمام اسطح عزل شركة

 صناعية أم طبيعية كانت سواء بها تحيط التي والداخلية الخارجية العوامل كافة من المنشآت هذه لحماية تنفيذها علي الحرص يجب والتي

 . 

 هي المحيطة العوامل وكافة البنفسجية فوق الشمس وأشعة والسيول لألمطار يتعرض ما وأول العوامل بهذه المنشآت أنواع جميع فتتأثر

 لكافة األول المستقبل فهي والصاج والمعدنية الخرسانية األسطح من وغيرها الشينكو أسطح عزل إلي اللجوء يجب ولذلك المنشآت أسطح

 . بالمنشأة المحيطة العوامل

  : الشينكو بالدمام اسطح عزل شركة

 بخصائص تصنيعها تم معينة مواد إستخدام طريق عن وذلك الحرارة وتسرب المياه تسربات لنفاذ مانعة طبقات تركيب عن عبارة هو      

 . عزله المراد العنصر مع وتتناسب منه العزل المراد العامل مع تنناسب محددة

 وما األسطح أنواع جميع مع تتناسب فهي المعدنية واألسطح الشينكو بالدمام اسطح عزل شركة مواد أفضل من يوريثين البولي مادة تعد

 مواد أفضل من واحدة تعد تجعلها التي والخصائص المميزات  من العديد ولها عالية بكفاءة وتعمل ومنحدرات تعرجات من عليه تحتوي

 . والصاج والمعدنية الشينكو بالدمام اسطح عزل شركة العزل

)  البيضاء والمادة(  األيزوثيانيت)  السوداء المادة مادتين بين الكيميائي التفاعل خالل من تتكون عضوية مادة هي يوريثين البولي مادة

 في المستخدمة المواد وجودة نوعية علي يوريثين البولي مادة جودة وتعتمد النافخة والغازات المحفزة المواد بعض إضافة مع(  البوليول

 جيدا مزجهم ويتم الماكينة خرطوم في منفصلتين المادتين وضع يتم بحيث عالي ضغط ذات رش ماكينة رشها في وتستخدم إنتاجها

 . الماكينة خرطوم نهاية في الرش مسدس بواسطة

  : الشينكو بالدمام اسطح عزل شركة طريقة

 . تماما يجف حتي تركه ثم الزيوت أو للشحوم آثار أي من وغسلة األتربة من جيدا السطح تنظيف يتم .1

 . الرش ماكينة في منفصلين ووضعهم يوريثين البولي مواد تحضير يتم .2

 ال حرارة درجة علي الماكينة سخانات وضبط أدني كحد ( Psi 2500)  علي يوريثين البولي رش ماكينة عدادات ضبط يتم .3

 . مئوية درجة االربعين تتعدي

 الفراغات مأل مراعاة مع سم  ٥ ويفضل سم ٣ عن يقل ال بسمك  يوريثين البولي بمادة بأكمله الشينكو سطح رش يتم .4

 . والمنحدرات

 . مناعته وزيادة يوريثين البولي عزل طبقة لحماية إكريليكية دهان مادة من طبقة دهان يتم .5
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 شركات, بالدمام أسطح عزل شركة, بالدمام اسطح عزل شركه, بالدمام االسطح عزل, بالدمام اسطح عزل, بالدمام اسطح عزل شركة

 شركات, بالدمام اسطح عزل شركة افضل, بالدمام اسطح عزل شركات افضل, بالدمام اسطح عزل شركات ارقام, بالدمام اسطح عزل

  ,الدمام االسطح عزل

 



 .مصر القصيم الطائف الدمام جدة الرياض في يوريثان البولي بالفوم المعدنية المنازل اسطح الحرارة من االسطح عزل اسعار

 به يمتاز لما األخير والفترات السنوات في بالغة أهمية للمباني الحراري والعزل المائي العزل حظي لقد الحرارة من االسطح عزل اسعار

 المائية التسربات بها تتسبب التي المشاكل من للعديد حلول بتوفير اإلنسان علي يعود فهو اإلنسان لراحة جدا وهامة متعددة مميزات من

 . والحرارية والرطوبية

 يرغب التي اإلنسان أولويات اهم من السكني المبني ويعد أسرته وألفراد له واألمان الراحة لتوفير يسعي إنسان كل أن به شك ال ومما

 للمباني والحراري المائي والعزل المعدنية الحرارة من االسطح عزل اسعار تنفيذ من تتحقق التي األهداف أهم وهذه لها واألمان بالراحة

 . المنشآت من وغيرها السكنية

 :الحرارة من االسطح عزل اسعار ارخص

 عزل مواد أفضل من وتعد وحراريا مائيا عزال المعدنية األسطح عزل في تستخدم التي المواد أفضل من فوم يوريثان البولي مادة تعد

 عزل علي تعمل ذلك إلي باإلضافة المعدنية باألسطح توجد التي والتعرجات والمنحدرات الميول مع تتناسب التي المعدنية األسطح

 المقال هذا في معكم وسنستعرض وغيرها المعدني السطح علي األشياء سقوط من الخارجي الضوضاء وتقليل الخارجية األصوات

 . يوريثان البولي بالفوم المعدنية األسطح عزل وكيفية مميزات

  : يوريثان البولي بالفوم المعدنية الحرارة من االسطح عزل اسعار مميزات

 . عالية وبكفاءة واحد آن في الحراري والعزل المائي العزل علي عالية قدرة ذات بأنه يتميز .1

 عن الناتجة الحرارية اإلجهادات وتحمل المختلفة الجوية والعوامل المستمرة المناخية للتغيرات عالية مقاومة ذات بأنه يتميز .2

 . والليل النهار بين الحرارة درجات بين التباين

 . الماء بخار إلمتصاص مقاوم بأنه يمتاز كما منخفض حراري توصيل معامل ذات بأنه يتميز .3

 . عالية ميكانيكية قدرات ذات وبأنه لإلنضغاط عالية مقاومة ذات بأنه يتميز .4

 . العمالء ورغبة المطلوبة التصاميم مع وتتناسب ومتعددة عالية بكثافات إنتاجه بإمكانية يتميز .5

 عزل في األفضل ويعد عالية وبكفاءة المعدنية األسطح عليها تحتوي التي والمنحدرات التعرجات مع يتناسب بأنه يتميز .6

 . المعدنية األسطح

 . الكيمياويات ومقاومة المياه ضغط لمقاومة عالية قدرة ذات بأنه يتميز .7

 . المياه وتسرب نفاذ منع علي قدرته يزيد مما فواصل أي بها يوجد ال واحدة كطبقة المعدنية األسطح علي تنفيذه بإمكانية يتميز .8

 األلواح تثبيت يمكن كما بالبرايمر للصقه الحاجة دون المعدنية األسطح علي تثبيته وإمكانية الطويل المدي علي ثابت بأنه يتميز .9

 . المطاطي أو العادي البيتومين بمادة منه إنتاجها يتم التي

 . وزنه لخفة نظرا األسطح علي أحمال أية يسبب ال و تنفيذه سهل بأنه يتميز .10

 . كريهة روائح أي عنه ينتج وال والفطريات والبكتيريا للحشرات مقاوم بأنه يتميز .11

 . الصوتي العزل علي بقدرته يتميز .12

 . والبيئة اإلنسان صحة علي تماما آمن بأنه يتميز .13

 



 .ابها في المباني اسطح الحراري الفوم عوازل شركات ارقام دليل بابها عزل شركة افضل

 ومن داخله إلي المياه خزان خارج من المرتفعة الحرارة درجات وتسرب نفاذ منع عن عبارة هو حراري لعزل بابها عزل شركة افضل

 خزانات لعزل خاصة مواد إستخدام طريق عن وذلك المياه خزان لداخل البنفسجية فوق الشمس أشعة تسرب ومنع خارجه إلي داخله

 . الحراري العزل علي العالية والقدرة منخفض حراري توصيل معامل ذات بأنها تتميز المياه

  : الخزان بابها عزل شركة افضل طريقة مميزات

 مواد تكون والتي المياه خزانات تصنيع في المستخدمة والمواد العناصر مع تفاعلها عن الناتج المياه تلوث حماية علي تعمل .1

 . سامة

 . الخطيرة األمراض يسبب مما المياه خزان بداخل والطحالب البكتيريا تكون عن الناتج التلوث من المياه حماية علي تعمل .2

 . للمبني بالغة تلفيات مسببة خارجها إلي المياه خزان داخل من المياه تسرب عن الناتجة األضرار من المباني حماية علي تعمل .3

 . المياه بخزان المحيطة الشمس وأشعة المرتفعة الحرارة بدرجات التأثر من الخزان بداخل الموجودة المياه حماية علي تعمل .4

 المياه بخزانات وشروخ تشققات وجود عن الناتج الصحي الصرف بمياه إختالطها من الخزان بداخل المياه حماية علي تعمل .5

 . الخزان لداخل الصرف مياه بتسرب تسمح

 . المياه تسرب بسبب مبررة الغير المياه إستهالك فاتورة توفير علي تعمل .6

  : الخزان عزل وطريقة بابها عزل شركة افضل

 . باألرضية الخزان جدران إلتقاء مناطق ومراعاة الخزان جدران بتسوية القيام يتم .1

 . تماما يجف حتي ويترك جيدا الخزان غسيل يتم ثم وغيرها األتربة من جيدا الخزان بتنظيف القيام يتم .2

 .بابها عزل شركة افضل بــ االن فاتصل. جيدا الطرق طريق عن الخزان بجدران تعشيش أي وجود عن البحث يتم .3

 .إليها وركام السيكا مادة إضافة مع أسمنتية بخلطة حقنه يتم تعشيش وجود حالة في .4

 . بها المياه خزان جدران طرطشة يتم ثم وكثيفة خشنة طبقة تحضير يتم .5

 . خشن تلييس المياه خزان وأرضية جدران تلييس يتم ثم إليها السيكا مادة مثل تكتيم مادة إضافة يتم لياسة طبقة إضافة يتم .6

     . أسمنتية بروبة جيدا تثبيته يتم ثم  واألرضية للجدران المياه بخزان الخاص السيراميك او البالط تركيب يتم .7

 واألرضية للجدران تم كما للسقف خشن تلييس ويتم السيكا مثل تكتيم مادة إليها مضاف المياه خزان لسقف لياسة طبقة عمل يتم .8

. 

 . الخزان وسقف وأرضية جدران لجميع البشري لإلستخدام والصالح سام الغير األيبوكسي دهان من طبقة إضافة يتم .9

 

 .الحرارة ضد مباني مسابح الخزانات المنازل اسطح العزل شركات افضل ارقام دليل بالخبر فوم عزل شركة



 يزيد حيث األخيرة السنوات في وخاصة والملحة الهامة الضروريات من الحرارة ضد األسطح عزل أصبح لقد بالخبر فوم عزل شركة

 الجوي الغالف في الكربون أكسيد ثاني لزيادة نظرا األرصاد لمراكز الدولية التقارير حسب اآلخر بعد العام األرض حرارة درجة إرتفاع

 . الحراري اإلحتباس ظاهرة لوجود أدي مما

 من أن المعروف فمن الحراري العزل في األولوية له يجعل مما الشمس ألشعة معرضة واسعة مساحة أكبر هي المباني أسطح تعد

 باإلضافة المبني لقاطني مريح غير حراري عازل تركيب دون إستخدامها يجعل مما للحرارة السريع التوصيل المسلحة الخرسانة خواص

 اآلثار من وغيرها اآلثاث وتلف الحديد وصدأ بالخرسانة وشروخ تصدعات مثل المبني سالمة تهدد بالغة وتلفيات أضرار حدوث الي

 . الحرارة درجة إلرتفاع السلبية

 السلبية اآلثار هذه لتفادي الحرارة ضد األسطح بالخبر فوم عزل شركة أهمية تظهر وتلفيات أضرار من المباني له تتعرض لما نظرا

 . رةالحرا درجات إرتفاع عن الناتجة البالغة والتلفيات األضرار من المبني علي والحفاظ المبني لقاطني المنشودة الراحة ولتحقيق

  ؟ الحراري العزل هو وما بالخبر فوم عزل شركة

 معامل ذات مواد إستخدام طريق عن ذلك ويتم بعض عن حرارتهما درجة تختلف نطاقين بين الحرارة إنتقال من الحد عن عبارة هو      

 وإنتقال صيفا داخله الي المبني خارج من الحرارة إنتقال من الحد علي تعمل مواد إستخدام عن عبارة أو ، منخفض حراري توصيل

 . الحرارة ضد األسطح بالخبر فوم عزل شركة هو وهذا شتاءا خارجه الي المبني داخل من الحرارة

  : الحرارة إنتقال وطرق بالخبر فوم عزل شركة

 : الحراري التوصيل •

 جزيئات مالمسة طريق عن ذلك ويتم منخفضة حرارة درجة ذات مناطق إلي عالية حرارة درجة ذات مناطق من الحرارة إنتقال هو

 . لبعضها الذرة

  : الحراري اإلشعاع •

 . األرض إلي الشمس حرارة إنتقال مثل هواء حركة أو وسيط إلي الحاجة دون للحرارة مباشر إنتقال هو

  : الحراري الحمل •

 الباردة المناطق إلي الساخنة المناطق من السائل أو الغاز جزيئات إنتقال خالل من وذلك المحيط الهواء طريق عن الحرارة إنتقال هو

 . المادة خالل الحرارة وتنتشر الباردة مع الساخنة الجزيئات تتصادم ثم معها الحرارية الطاقة حاملة

  : الحرارة ضد األسطح عزل أنظمة وأنواع بالخبر فوم عزل شركة

 األسمنت مع جيدا خلطه ويتم مباشرة السطح علي األسطح لعزل المخصص البيراليت وضع يتم:  البيراليت أو اإلنسواليت •

 . المائي العزل ينفذ ثم تماما ليجف ويترك والماء

 لتكون المائي العزل فوق النايلون من طبقة تركيب ثم المائي العزل أعمال تركيب يتم:  المبثوق البوليسترين ألواح او الفلين •

 . البوليسترين ألواح فوق األلياف نسيج من طبقة إضافة ثم البوليسترين ألواح تركيب يتم ثم فاصلة طبقة

 ومن مباشرة العزل طبقة فوق دهان طبقة إضافة يتم ثم خاصة ماكينة طريق عن البوليوريثين وضخ رش يتم:  يورثين البولي •

 . والمياه الحرارة ضد األسطح عزل علي يعمل أنه مميزاته



 . لألسطح المخصصة الحراري العزل مواد من وهي:  الصخري الصوف ألواح •
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 .المباني اسطح فلبينية عمالة شركة الحراري الفوم العزل شركات افضل ارقام دليل بالدمام فوم عزل

 ذات تكييف أجهزة إلستخدام الحاجة إلي بالفلين األسطح وعزل والمنشآت للمباني الحراري العزل تنفيذ عدم يؤدي كما بالدمام فوم عزل

 األسطح عزل بتنفيذ والمتخصصين الخبراء ينصح ولذلك الكهرباء إستهالك فاتورة وارتفاع التكلفة يزيد مما طويل ولوقت عالية قدرات

 عزل لتنفيذ البسيطة بالتكلفة مقارنة لمعالجتها باهظة تكلفة تتطلب بالغة بتلفيات سببتت التي واألضرار المشاكل من العديد لتفادي بالفلين

 . بالفلين األسطح

 بالمتخصصين اإلستعانة علي والحرص التمهل مراعاة من فالبد أنواعها بكافة والمنشآت للمباني الحراري للعزل البالغة لألهمية نظرا

 . عزله المراد السطح نوعية مع تتناسب التي العزل مواد عن وإستشارتهم العزل بمجال

  : بالفلين األسطح بالدمام فوم عزل

 إلي المبني داخل ومن داخله إلي المبني خارج من الحرارة لتسرب مانعة خصائص لها الفلين ألواح من طبقات تركيب عن عبارة هو     

 . خارجه

 صلبة مادة عن عبارة وهو البوليسترين بألواح مايعرف وهو الحراري العزل مواد أنواع أفضل من بالفلين األسطح بالدمام فوم عزل يعد

 . كالتالي وهما نوعين منها ويوجد خفيفة خلوية

 الستايرين مادة البترول مشتقات من عضوي كيميائي مركب عن عبارة وهي:  بالقولبة المشكل البوليسترين بالدمام فوم عزل •

 الماء مع لها مزج عمل يتم ثم محفزة مادة إضافة مع حراريا الحبيبات هذه معالجة طريق عن لها بلمرة عملية عمل يتم بحيث الخام

 حتي مراحل بثالثة ذلك بعد القيام يتم ثم بالميثان المشبعة البوليسترين حبيبات إنتاج يتم ثم للتمدد المساعد الميثان غاز من وكمية الساخن

 إلنتاج القوالب في الحبيبات تعبئة يتم ثم الممدة الحبيبات إنضاج يتم ثم األولي الحبيبات تمدد مرحلة هي الحراري العزل مادة إنتاج يتم

 . وإلتحامها الحبيبات لتمدد الماء ببخار المغلقة القوالب في الحبيبات حقن يتم ثم النهائي الشكل

 ثم الخام الستايرين مادة بلمرة عن الناتجة البوليسترين حبيبات عن عبارة وهي:  بالبثق المشكل والبوليسترين  بالدمام فوم عزل •

 في الخارج إلي المضغوطة المادة بثق ذلك بعد يتم ثم نافخة بمادة جيدا مزجها يتم ثم بالحرارة تمييعها ويتم البثق جهاز في وضعها يتم

 . العزل علي أعلي قدرة الي يؤدي مما بالقولبة المشكل عن المغلقة وخالياها تجانسها بقوة وتمتاز لدنة مادة هيئة

  : بالفلين األسطح بالدمام فوم عزل مميزات

 . المباني لداخل وتسربها المرتفعة الحرارة درجات من والمباني األسطح حماية علي يعمل .1

 وتسرب لخواصها الخرسانة وفقدان الحرارية اإلجهادات بفعل وتآكل وشروخ تشققات حدوت من األسطح حماية علي يعمل .2

 . المياه

 أن التجارب أثبت ولقد عالية قدرات ذات تكييف أجهزة إستخدام يتطلب وال الكهرباء فاتورة استهالك معدل توفير علي يعمل .3

 . الكهربائية الطاقة إستهالك معدل من تقريبا./.  ٤٠  إلي تصل نسبة يوفر الحراري العزل

 . ممكنة فترة ألطول المنخفضة حرارته بدرجة يختفظ المبني لجعله المبني لقاطني الراحة يوفر .4
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 فوم عزل شركات, فلبينية عمالة بالدمام فوم عزل, الدمام فوم عزل, بالدمام فوم عزل شركة, بالدمام فوم عزل شركة, بالدمام فوم عزل

 ,بالدمام فوم عزل شركات ارقام, بالدمام فوم عزل شركة افضل, بالدمام فوم عزل شركات ارقام, بالدمام فوم عزل شركات افضل, الدمام

 حراري للشينكو مائي عازل افضل و المعرج الصاج تركيب خطوات طريقة بالطائف بالدمام بجدة بالرياض المعدنية االسطح عزل

 .للهناجر

 تتوفر ولم المعدنية األسطح بعزل اإلهتمام الكثير يلقي ولم الخرسانية والمباني األسطح عزل عن نسمع ما ودائما المعدنية االسطح عزل

 والتسرب المائي التسرب بفعل بالغة أضرار من له تتعرض لما المعدنية االسطح عزل أهمية من الرغم علي وكافية وفيرة معلومات

 . الخرسانية األسطح عن أهمية تقل ال بتلفيات التسبب الي تؤدي والتي الحراري

 حراري عازل, الصاج عزل طريقة, للشينكو مائي عازل افضل, المعرج الصاج تركيب طريقة, الصاج عزل, المعدنية االسطح عزل

 ,االسطح عزل خطوات, الحرارة من االسطح عزل, بالفوم االسطح عزل طريقة, للهناجر

 من المعدنية األسطح عزل مع تتناسب التي المواد بعض توجد بل فقط الخرسانية األسطح علي والحراري المائي العزل يقتصر فال

 . غيرها عن المعدنية االسطح عزل في بتنفيذها عالية وقدرة بكفاءة وتعمل بل الحراري والتسرب والرطوبة المياه تسرب

  :المعدنية االسطح عزل كيفية

 لفعاليته نظرا الهوائي التيار جهاز إستخدام طريق عن زيتية وبقع ورواسب شوائب أي من جيدا السطح بتنظيف البدء من البد .1

 مع الرغوية التنظيف بمستحضرت زيتية بقع أي إزالة من والبد الصنفرة إستخدام يمكن كما المعدني السطح من الصدأ إزالة في القوية

 . تماما يجف حتي يترك ثم اإلنتهاء بعد العذب بالماء جيدا المعدني السطح غسل مراعاة

 أساس دهان او الزنك كرومات أساس دهان إستخدام طريق عن وذلك بها عيوب أي من المعدنية االسطح عزل معالجة يتم .2

 . الحديد أكسيد أساس دهان او الزنك فوسفات

 علي يوريثان البولي رش ماكينة عدادات ضبط طريق عن وذلك يوريثان البولي مادة المعدنية األسطح عزل مادة تحضير يتم .3

(2500 psi ) منفصلتين المادتين ضغط٠ يتم ثم مئوية درجة األربعين تتعدي ال حرارة درجة علي الماكين سخان ضبط يتم ثم أدني كحد 

 بداخل جيدا دمجهم ويتم الرش ومسدس يوريثان البولي رش ماكينة بين يصل الذي الخرطوم في يوريثان البولي منهما يتكون الذي

 .  المسدس

 الحرارة درجة حسب علي سم ٥ الي سم ٣ من العزل طبقة سمك يكون بحيث يوريثان البولي بمادة المعدني السطح رش يتم .4

 . المعدني السطح نوع مع يتناسب ما او الموسمية

 أشعة من فوم يوريثان البولي العزل طبقة لحماية اإلكريليك دهان من بطبقة المعدني السطح المعدنية االسطح عزل دهان يتم .5

 . العازل وقوة مناعة وزيادة البنفسحية فوق الشمس

 

 

 .الحراري الفوم بالقرميد المنازل االسطح لعزل عوازل شركات افضل ارقام بالجبيل عزل شركة



 هذه ألصحاب والرقي اإلبداع مدي تظهر رائعة جمالية بلمسات القرميد أسطح عزل بها يتم التي المباني تنميز بالجبيل عزل شركة

  . والطبيعية الخارجيه والعوامل المناخ تأثير من للمباني الحماية يوفر بل والمنشآت للمباني الجمالي الشكل علي يقتصر ال أنه كما المباني
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 الحرارة لدرجات الضارة التأثيرات من وحمايته المبني حرارة درجة علي والحفاظ الضارة الشمس أشعة لرد القرميد أسطح عزل يستخدم

 . للمبني الخطورة بالغة تلفيات تسبب تقد والتي بالمبني المحيطة الخارجية العوامل من وغيرها المياه وتسرب واألمطار المرتفعة

 في معكم وسنستعرض أناقة وفخامة رقي من به يتمتع لما السكنية والمنشآت المباني مجال في عالية مكانة القرميد أسطح عزل إحتل لقد

 . القرميد أسطح بالجبيل عزل شركة في والضرورية الهامة المعلومات كافة المقال هذا

  : القرميد أسطح بالجبيل عزل شركة

 تشكل أنواع منها فيوجد المرغوب الشكل حسب علي تشكيلها ويتم الفخارية المواد أنواع أجواد من تصنع مادة عن عبارة القرميد      

 أفران في للطهو تخضع ثم مخروطية نصف منحنية مربعات شكل علي ومنها نصفين إلي شطرها يتم ثم الطين من إسطوانية قطع علي

 . القرميد أسطح بالجبيل عزل شركة في تستخدم ثم والرمل والرصاص األصفر النحاس من بخليط تدهن ذلك بعد ثم خاصة

 منه ويوجد أفضلهم اإليطالي والقرميد والسعودي والبرتغالي واألسباني والتركي اإليطالي مثل البالد من العديد في القرميد إنتاج ويتم

 . المعدني والقرميد الزجاجي والقرميد الفوالذي القرميد مثل مختلفة أنواع

  : القرميد أسطح بالجبيل عزل شركة أهمية

 . السلبية تأثيراتها من المباني وحماية بكفاءة والرطوبة المياه وتسرب رشح عزل علي القدرة .1

 إستخدام من يوفر مما الصيف في للمبني المنخفضة الحرارة درجة علي والحفاظ الضارة الشمس أشعة عكس علي القدرة .2

 . التكييف أجهزة

 . والرطوبة الرياح مقاومة علي العالية القدرة .3

 . الكثيف اإلستخدام تحمل علي العالية القدرة .4

 . عالية ميكانيكية قوة المباني إعطاء علي القدرة .5

 . إلزالتها اللجوء دون القديمة األسطح فوق وتركيبه إستخدامه إمكانية .6

 . صيانته وسهولة األسطح علي وزنه بخفة يمتاز .7

 . الرغبة حسب علي ألوانه تعدد إلي باإلضافة الطويل المدي علي تغيرها وعدم وثباتها بلونه اإلحتفاظ علي القدرة .8

 . جدا طويلة لسنوات اإلفتراضي عمره بطول يمتاز .9

 . الجمالي والمظهر الفخامة المباني وإعطاء الراقي بمظهره يمتاز .10

 . والسالمة لألمن مستوي بأعلي يمتاز .11

 



 .الطائف القصيم الدمام الرياض غرب شرق شمال في بالقار األسطح عزل ومراحل بالرياض اسطح عزل شركات افضل

 الضرر إلي تؤدي بل فقط واآلثاث اإلفتراضي والعمر المباني علي العوامل هذه أضرار تقتصر وال بالرياض اسطح عزل شركات افضل

 مياه تلوث إلي تؤدي قد كما والفطريات والبتكتيريا والحشرات العفن وتكون الزائدة الرطوبة بفعل بالمبني القاطنين األسرة أفراد بصحة

 . بالقار األسطح عزل علي والحرص اإلهتمام من فالبد الخزانات

 الحرص فالبد العزل وفكرة تنفيذه عن والحراري المائي العزل مواد إختيار أهمية تقل وال المختلفة العازلة المواد أنواع من العديد توجد

 إختيار مراعاة يجب كما به المحيطة والظروف المبني نوع مع تتناسب والتي المناسبة األسطح عزل مواد إختيار علي الشديد

 . عليه والحفاظ المبني حماية تضمن التي الصحيحه بالطريقة بالقار األسطح عزل تنفيذ لضمان المتخصصين

 الصحيحة بالطرق تنفيذها ماتم إذا المباني عزل علي عالية بكفاءة تعمل التي العزل مواد أنواع أشهر من واحدا بالقار األسطح عزل يعد

 . تنفيذه وكيفية بالقار األسطح عزل عن المعلومات أهم عن المقال هذا في معكم وسنتحدث المتخصصين يد علي والسليمة

  : بالقار األسطح وعزل بالرياض اسطح عزل شركات افضل

 بعض إضافة يتم كما الخام البترول تقطير عملية من تبقي ما من مشتقات من إستخراجها يتم لزجة سوداء مادة عن عبارة هو القار      

 . كاآلتي وهما نوعين منها ويوجد اإلستخدام غرض حسب علي تصنيعها أثناء إليها المواد

  : بالقار األسطح عزل في يستخدم الذي القار وأنواع بالرياض اسطح عزل شركات افضل

  : الحرارة لدرجة وفقا •

 . األسطح عزل في إستخدامه قبل مباشرة لتسخينه يحتاج ما هو:  الساخن القار .1

 . اإلستخدام قبل تسخينه إلي الحاجة دون األسطح علي دهانه يتم ما هو:   البارد القار .2

  : اللمعان لدرجة وفقا •

 . الالمع القار هو الزيتي بالقار يعرف ما ولكن أنواعه بكل زيتي هو عموما القار:  الزيتي القار .1

 .  المطفي القار عن عبارة هو:  المائي القار .2

  : بالقار األسطح عزل مميزات

 .عالية بكفاءة الرطوبة يقاوم كما نفاذها ومنع واألمطار المياه لتسربات عالية مقاومه ذات بأنه  يمتاز .1

 . األسطح علي أحمال أي يسبب وال الوزن خفيف بأنه يمتاز .2

 . الحديد وصدأ وتشققها الخرسانة تفتت من المباني حماية علي يعمل .3

 . بتلفها والتسبب الخرسانة مسامات عبر إليها المياه وصول من الكهربائية التمديدات حماية علي يعمل .4

 . الحوائط وتقشير والدهانات القصارة سقوط من المبني حماية علي يعمل .5

  المائية التسربات بسبب المياه إستهالك فاتورة توفير علي يعمل .6

 . التنفيذ بسهولة يمتاز .7

 . للتآكل ومقاومته اإلفتراضي عمره بطول يمتاز .8



  : بالقار األسطح عزل ومراحل بالرياض اسطح عزل شركات افضل

 . تماما جافا يكون أن مراعاة مع وتسويته األتربة كافة من جيدا السطح بتنظيف البدء .1

 . الفراغات ملئ ومراعاة بأكمله السطح علي القار من دهان طبقة إضافة ثم القار تسخين يتم .2

 السطح وتغطية عامودية وطبقة أفقية طبقة تكون أن مراعاة مع الساخن بالقار المشبع المقطرن الخيش من طبقتين إضافة يتم .3

 . بأكمله

 . بالتسخين المقطرن الخيش طبقات تثبيت يتم .4

 جفاف قبل الثانية الطبقة تنفيذ عدم علي الحرص مع بأكمله السطح علي المقطرن الخيش فوق القار من طبقات ثالثة إضافة يتم .5

 . تماما الثانية الطبقة جفاف بعد الثالثة الطبقة مع وهكذا لها السابقة الطبقة

 . سم ١٥ عن المياه إرتفاع يقل ال بحيث بالكامل السطح ملئ طريق عن العزل طبقات إختبار يتم .6

 جيدا بالقار األسطح عزل تنفيذ ولضمان للمياه تسرب أي وجود عدم من للتأكد أيام ثالثة عن تقل ال لمدة بالسطح المياه ترك يتم .7

. 

 . مناعتها وزيادة العزل طبقات لحماية سم ٣ عن سمكها يقل ال بحيث الرغوي األسمنت من لياسة طبقة إضافة يتم .8

 .والمباني المنازل السطح الحراري الفوم العزل شركة افضل ارقام دليل بالرياض فوم عزل شركات

 الصناعية والعوامل الطبيعية العوامل تأثيرات من للمباني واقي درع بمثابة عامة وبصفة بأنواعه العزل يعد بالرياض فوم عزل شركات

 الحرارة درجات في الشديد كاإلرتفاع المستمرة المناخية التغييرات عن الناتجة واألضرار السلبية التأثيرات من المباني حماية علي فيعمل

 . األخري العوامل من وغيرها الطبيعية المباني وحركة والرطوبة التعرية وعوامل األمطار وسقوط

 بالمبني بالغة وتلفيات  أضرار حدوث إلي وتؤدي للمباني إلفتراضيا للعمر كبير تهديد تشكل والمتعددة المختلفة العوامل هذه بأن شك وال

 . الجميع بها يرغب التي األهداف أهم من السكنية بالمباني والراحة فاألمان المباني بهذه يقطنون من وسالمة أمن تهدد

 المباني من وغيرها السكنية بالمباني والراحة األمان تحقيق الي تؤدي التي المميزة الطرق أهم من بالرياض فوم عزل شركات يعتبر

 وقت في لألسطح والحراري المائي العزل علي فيعمل األخري األسطح عزل طرق عن األفضل تجعله مميزات من به يتميز لما اإلنشائية

 . األسطح عزل تقنيات وأكفأ أفضل يجعله مما شديدة وبفعالية واحد

  : بالرياض فوم عزل شركات افضل مع األسطح عزل

 أو السائل الفوم وهما نوعان الفوم عزل من ويوجد البترول من المشتقة يوريثان البولي مادة من مكونة عازلة مادة الفوم يعتبر     

 مادة مثل سائلة راتنجية ومادة األيزوثيانيت مادة بين الكيميائي التفاعل خالل من النوعان إنتاج ويتم الصلبة الفوم وألواح المرشوش

 . الفوم منتج جودة في المتحكمة المواد هذه وتعد الفلوروكربون مثل محفزة ومواد نافخة غازات إضافة ثم  الهيدروكسيل

  : بالفوم األسطح عزل وطريقة  بالرياض فوم عزل شركات

 . تماما يجف حتي تركه ومراعاة الحرص مع النظيف بالماء ويغسل والشوائب األتربة من جيدا السطح تنظيف يتم .1

 . مربع متر/  كجم ٦٥٠ وكثافتها سم ٣ عن سمكها يقل وال  سم ٥ بسمك تكون بحيث األسمنتي الفوم من طبقة إضافة يتم .2

 . لألسطح بالرياض فوم عزل شركات طبقة ومناعة حماية لزيادة سم ٢ بسمك تكون اللياسة من طبقة إضافة يتم .3

 . يومين عن تقل ال لمدة تركه يتم ثم بالكامل جيدا السطح رش يتم .4



 . الفوم عزل قوة لزيادة الزفتة أو البرايمر من بطبقة السطح دهان يتم .5

 . سم ٤ بسماكة تكون بحيث البوليستر لفائف من طبقات إضافة يتم .6

 . سم ١٢ بسمك تكون بحيث والرطوبة للماء عازلة طبقات إضافة يتم .7

 للمياه تسرب أي حدوث لمنع محددة بطريقة الحرق مرحلة طريق عن وذلك البعض بعضها مع العازلة المواد بتثبيت القيام يتم .8

 . والحرارة

 . تسربات أي حدوث عدم لضمان أيام ثالثة لمدة تركه يتم ثم بالكامل وغمره بالمياه السطح رش طريق عن العزل إختبار يتم .9

 . المناخية التقلبات من العزل طبقات لحماية سم ٥ بسمك تكون بحيث المساح حماية طبقة إضافة يتم .10

 . الفوم عزل قوة لزيادة المسامي الورق من طبقة إضافة يتم .11

 . بالصلبوخ جيدا الفواصل ملئ ومراعاة الخرسانة من بالط وضع يتم .12

  : بالرياض فوم عزل شركات مع األسطح عزل مميزات أهم

 مناسبة حرارة درجة علي والحفاظ المباني الي الشمس وأشعة الحرارة درجات تسربات ومنع عزل علي العالية بقدرته يمتاز •

 معامل إلنخفاض نظرا التكييفات إستخدام وتوفير./.    ٤٠ إلي تصل بنسبة الكهربائية الطاقة إستخدام توفير الي يؤدي مما للمبني

 . له الحراري التواصل

 . المبني الي والرطوبة المياه تسرب منع علي العالية بقدرته يمتاز •

 . للمباني الخيفة الحركة ومقاومة والكسر اإلنضغاط مقاومة علي بقدرته يمتاز •

 . األسطح علي حمل يشكل ال يجعله مما وزنه بخفة يمتاز •

 المستوية واألسطح وغيرها والشينكو والمعدنية الخرسانية األسطح أنواع جميع لعزل وتركيبه إستخدامه بسهولة يمتاز •

 . عالية بكفاءة والمتعرجة

 . فراغات أي بها يوجد وال متماسكة واحدة طبقة عن عبارة بالرياض فوم عزل شركات افضل عمل فريق يمتاز •

 العالية الحرارة درجات تسرب عن الناتجة واألضرار الحديد وصدأ الخرسانة تفتت من المباني علي الحفاظ علي بقدرته يمتاز •

 . المياه وتسرب الشمس وأشعة

 . الرطوبة عزل علي بقدرته يمتاز •

 . والبكتيريا والحشرات للفطريات بمقاومته يمتاز •

 . والمباني األسطح لجميع والمناسبة المطلوبة السماكات بكافة تنفيذه بسهولة يمتاز •

 . وبسببه منه كريهة روائح أي صدور عدم الي يؤدي مما عضوية مركبات أي علي إحتوائه بعدم يمتاز •



 . اضرار أي يسبب وال والبيئة الصحة علي تماما آمن أنه حيث العزل انواع افضل بتوفر  بالرياض فوم عزل شركات يمتاز •

 . وصالحيته له اإلفتراضي العمر بطول الفوم عزل يمتاز •

 . مباشرة بعدها األسطح إستخدام وإمكانية قياسي بوقت تنفيذه بسرعة يمتاز •

 . المبني لقاطني والهدوء الراحة يوفر مما المبني عن الصوت عزل علي بقدرته يمتاز •

 

 

 .الحراري بالفوم التلبيس بعد الداخل من الشرب مياه خزان العزل تنفيذ وخطوات االرضي الخزان عزل ماده افضل

 بتطبيق يقوموا ولم المياه بخزانات وشروخ تشققات وجود من المباني أصحاب من الكثير يعاني كما االرضي الخزان عزل ماده افضل

 داخل إلي الصحي الصرف مياه فتتسرب المياه تلوث وزيادة التلف من بالغ مستوي الي المشكلة فتتفاقم االرضي الخزان عزل مادة أفضل

 صعودا باكمله المبني الي وتتسرب اإلفتراضي عمره قصر الي يؤدي مما للمبني التحتية البنيه الي الخزان مياه وتتسرب الخزان

 . الشعرية بالخاصية

 فهو المباني أصحاب معظم عنها يستغني ال التي جدا الهامة األمور من عامة بصفة المنشآت وجميع السكنية بالمباني المياه خزانات وجود

 الطهي أعمال من اليومية الحياة أعمال كافة في إستخدامه لضرورة نظرا عنه غني ال ولذلك كان وقت أي في المياه توفير علي يعمل

 . الحياه ينبوع هو فالماء عنها غني ال التي اليومية اإلستخدامات من العديد وغيرها والشرب والتنظيف

 يعرضها تنظيفه بدون الخزان في المياه ترك فإن يومي شبه بشكل دائما نظافتها علي الحرص من فالبد المياه خزانات وجود ألهمية نظرا

 فلقد الخطيرة األمراض من بالعديد الملوثة المياه هذه مستخدمي إصابة إلي يؤدي مما والبكتيريا والطحالب الفطريات ونمو الشديد للتلوث

 أفضل فإن ولذلك الملوثة المياه وإستخدام تناول بفعل هي اإلنسان تصيب التي األمراض من تقريبا./.   ٨٠ نسبة أن المتخصصون قال

 . األهمية البالغة الضروريات من األرضي الخزان عزل مادة

  : األرضي الخزان عزل مادة أفضل تنفيذ خطوات

 . جيدا المياه خزان تنظيف يتم .1

 . تماما تجف حتي وتركها أيام خمس لمدة بالمياه اللياسة طبقة رش ثم الخزان وأرضية جدران بتلييس القيام يتم .2

 . البارد البيتومين أو سام الغير األيبوكسي من الخزان وأرضية لجدران أساس طبقة دهان يتم .3

 . بأكملها الخزان وجدران أرضية من لكل بطبقتين للمياه العازلة اللفائف وتركيب تنفيذ يتم .4

 . مناعتها وزبادة العزل طبقات لحماية عازلة ألواح تركيب يتم .5

 . سم ١٠ بسمك تكون بحيث السابقة العزل طبقات ودعم لحماية الخرسانة من طبقة صب يتم .6

 وجد وإن للمياه تسرب أي وجود عدم من والتأكد يومين لمده بالمياه الخزان غمر طريق عن المائي العزل طبقات إختبار يتم .7

 . العزل طبقات سالمة من التأكد حتي اإلختبار يعاد ثم سريعا معالجته يتم

 . سامة غير إكريليكة بمادة المياه خزان دهان يتم .8



 .العالية الحرارة والسيول االمطار مياه ضد المنازل اسقف حراري فوم عزل لالسطح المائي العزل انواع افضل

 أصحاب إليها يسعي أن يجب التي األشياء أهم من السكنية وخاصة والمباني لألسطح المائي العزل يعد لالسطح المائي العزل انواع افضل

 األخيرة السنوات في بالغة ضرورة والمباني لألسطح المائي العزل أصبح فلقد السكنية المباني

 للمباني المائي العزل بتنفيذ القيام علي والمكاتب كالمصانع األخري والمنشآت السكنية المباني أصحاب قبل من المتزايد القبول هذا ويبين 

 انواع افضل بتنفيذ حمايتها عدم حالة في المباني إلنهيار تؤدي قد والتي البالغة األضرار عن معرفته تم لما نظرا بهم الخاصة والمنشآت

 . لالسطح المائي العزل

 أو العلوية الخزانات من المياه وتسرب المياه تصريف وسوء والسيول األمطار عن والناتجة األسطح علي المياه تراكم أن المعروف فمن

 تؤثر التي األخري األسباب من العديد وغيرهم الساخن بالهواء الموجود الماء بخار تكاثف عن الناتجة الرطوبة نسبة وزيادة مواسير اي

 وتمليح البناء مواد بداخل الموجود الحديد وصدأ باألسقف وشروخ تصدعات وحدوث وتفتتها الخرسانة بتآكل وتتسبب األسطح علي سلبيا

 اإلفتراضي العمر تقليل علي تعمل فإنها المقاييس بكل كارثة تعد والتي والمختلفة المتعددة األضرار من وغيرهم الدهانات وتشقق الجدران

 . والجدران األسطح إنهيار الي وتؤدي كبيرة بنسبة للمباني

 من الكثير يتجاهلها او بسهولة تكتشف ال قد والتي البناء مواد مسام خالل من المياه تسربات البالغة واألضرار المشاكل هذه أخطر فإن

 . بالمبني القاطنين وسالمة أمن تهدد والتي تسببها التي بالمخاطر وعي دون الناس

 بإستمرار المتغيرة الجوية والعوامل والرطوبة األمطار لمياه مساحة واألكبر األول المستقبل هي المباني أسطح أن به شك ال مما

 لتفادي بأكمله للمبني أمكن وإن لالسطح المائي العزل انواع افضل أفضل بتنفيد البالغ اإلهتمام من فالبد ولذلك اإلصطناعية والعوامل

 صيانتها عن ينتج والتي لالسطح المائي العزل انواع افضل أفضل تنفيذ عدم حالة في تحدث التي البالغة والمشاكل األضرار من العديد

 . أخري مرة التلفيات هذه تعود ال أن ضمان عدم مع لالسطح المائي العزل انواع افضل أفضل بتنفيد مقارنة باهظة تكلفة صرف

  لالسطح المائي العزل انواع وافضل أهمية عن الموضوع هذا في معكم سنتحدث

  : لألسطح المائي العزل

 والمنشآت المباني عناصر وإلي من والرطوبة المياه تسرب لمنع خاصة بطريقة صمم لألسطح غشاء أو حاجز تركيب عن عبارة هو       

 طريق عن وذلك لتلفها الرئيسية األسباب من تعد والتي بها المحيطة واإلصطناعية الطبيعية العوامل من والمنشآت المباني ولحماية

 . به المحيطة والظروف المباني أسطح مع تتناسب التي المائي العزل مواد إستخدام

 .الخرسانية الخشبية اسطح الحرارة الماء من الحراري بالفوم العزل وطريقة االسطح عزل خطوات

 هذه متابعة إهمال عن ينتج لما الصحيحة بالطرق األسطح عزل خطوات تنفيذ علي الحرص أهمية وتأتي االسطح عزل خطوات

 العزل مواد وتلف المياه تسربات وظهور الكافي العزل إتمام عدم مثل متعددة مشاكل من بالمتخصصين اإلستعانة وعدم, الخطوات

 .قصيرة فترات علي األسطح عزل لصيانة والحاجة كبيرة بسرعة

 الصحيحة بالطرق األسطح عزل خطوات لتنفيذ المتطلبة المعلومات كافة المقال هذا في معكم نستعرض سوف ولهذا التكلفة وزيادة

 .االسطح عزل خطوات عملية أهداف تحقيق لضمان منها والتأكد

  :االسطح عزل خطوات في توافرها الواجب الخصائص أهم

 . والرطوبة واالمطار المياه لنفاذ عالية مقاومه ذات تكون ان .1

 .  العالية الحرارة ودرجات الشمس ألشعة عالية مقاومة ذات تكون أن .2

 . منخفض حراري توصيل معامل ذات تكون أن .3



 . الماء بخار إلمتصاص مقاومة تكون أن .4

 . عالية ميكانيكية قدرات وذات والكسر اإلنضغاط ومقاومة بالمرونة تمتاز أن .5

 . السطح علي أحمال تسبب وال الوزن وخفة التركيب بسهولة تمتاز أن .6

 . للمناخ المستمرة التغييرات عن الناتجة لإلجهادات مقاومة تكون أن .7

 . كريهة روائح تنتج وال والبكتيريا للحشرات مقاومة تكون أن .8

 . الطويل المدي علي بثابتها تمتاز أن .9

 . اإلفتراضي العمر بطول تمتاز أن .10

 . أضرار أي تسبب وال والبيئة الصحة علي آمنة تكون أن .11

  :االسطح عزل خطوات

 . تماماا يجف حتي وتركه جيدا غسيله ثم االتربة من جيدا السطح تنظيف .1

 . البار البيتومين من بطبقة السطح دهان يتم .2

 . بالنار التسخين خالل من وتثبيتها لصقها يتم ثم مم ٤ بسمك الممبرين من طبقات وضع يتم .3

 . سم ١٠ الممبرين ألواح بين ركوب عمل مراعاة يتم .4

 . سم ٥  إرتفاع حتي وغمره بالمياه بأكمله السطح مأل طريق عن ذلك ويتم المائي العزل لطبقات إختبار بعمل القيام يتم .5

 مرة اإلختبار وإعادة سريعا ومعالجتها للمياه تسربات أي وجود من التأكد مراعاة مع ساعة ٧٢ عن تقل ال لمدة السطح يترك .6

 . جيدا العزل إتمام ضمان حتي أخري

 . العزل طبقات لحماية المضغوط االزرق الفوم ألواح من طبقات إضافة يتم .7

 . المياه لتصريف الميول عمل علي الحرص مع أسمنتية لياسة طبقة إضافة يتم .8

 . بالسطح الخاص السيراميك او البالط تركيب يتم .9

 .حراري فوم المائي الحراري العزل الداخل من العلوي االرضي الماء خزان عزل طريقة

 من وحمايتها ضرورة عليها الحفاظ األرض وجه علي إنسان أي أولوليات أول من بالصحة اإلهتمام االرضي الماء خزان عزل طريقة

 كائن أي يوجد ال التي الحياة وشريان ينبوع هي المياه لكون ونظرا إنسان كل علي واجب اإلهمال بسبب تصيبها قد التي األضرار كافة

 . حي كائن أي أساس فالمياه عنها اإلستغناء يستطيع حي

 األسرة وأفراد اإلنسان بصحة تضر التي والشوائب الملوثات من خالية الشرب مياه تكون أن علي والحرص البالغ اإلهتمام من البد ولذلك

 الماء خزان عزل طريقة تنفيذ علي الحرص فيجب السكنية والمنشآت المباني بأغلب توجد التي األساسية العناصر من المياه خزانات وتعد

 .االرضي



 نظافة وعدم الخاطئة النقل طرق بفعل تتلوث وإنما ملوثة وغير نقية المياه خزانات إلي تصل الشرب مياه أن المتخصصين أثبت فلقد

 السهل باألمر ليس المياه خزانات تنظيف ولكن الملوثات من المياه نقاء علي الحفاظ تضمن التي السليمة بالطرق المياه خزانات وتطهير

 . يومي شبه بشكل الدوري للتنظيف الخزان إحتياج إلي باإلضافة وفير ووقت جدا كبير مجهود يتطلب بل

 االرضي الماء خزان عزل طريقة مراحل

 مثل المياه خزان بناء وعناصر مواد مع المياه تفاعل عن الناتج للتلوث المياه تعرض خاطئة وبطرق طويلة لفترات المياه تخزين أن كما

 البكتيريا تتكون كما سامة تكون أن مرحلة إلي المياه تصل وقد الصحة علي خطيرة ألضرار يؤدي قد مما وغيرهم والحديد الخرسانة

 .االرضي الماء خزان عزل طريقة تنفيذ مراعاة الضروري فمن ولذلك الصحية األمراض من بالعديد تتسبب والتي والطحالب

 والمشاكل األضرار من والمنشآت المباني حماية علي تعمل بل فقط األسرة أفراد صحة حماية علي الخزان عزل طريقة أهمية تقتصر وال

 التي الحرارة درجات ارتفاع مثل محيطة جوية عوامل من المياه خزانات له تتعرض ما بسبب الخزان من المياه تسرب عن الناتجة

 خزان عزل طريقة تنفيذ عدم حالة في له التحتية والبنية المبني إلي المياه بتسرب تسمح المياه بخزانات وشروخ تشققات بحدوث تتسبب

 .االرضي الماء

  : المياه خزانات عزل أنواع

 عن وذلك داخله إلي الخزان خارج ومن خارجه إلي الخزان داخل من المياه وتسرب نفاذ منع عن عبارة هو:  مائي عزل •

 . المياه لتسرب عالية ومقاومة قدرة ذات المياه خزانات لعزل خاصة مواد إستخدام طريق

 .بالقصيم بالطائف بجدة بالدمام بالرغوة االسطح العزل الواح متر سعر ارخص بالرياض الفوم عزل اسعار

 البناء مواد عبر الحرارة وتسرب الحرارة درجات في الحاد اإلرتفاع عن الناجمة واألضرار المشاكل الي باإلضافة الفوم عزل اسعار

 وهو المباني في تستخدم التي المسلحة الخرسانة في جدا مهم عيب يوجد أنه أال اإلنشاءات قطاع في الكبير التطور من الرغم فعلي

 لعزل بالرغوة األسطح عزل تنفيذ عدم فيتسبب شديد ببطئ وإنخفاضها كبيرة بسرعة العالية الحرارة لدرجات وإمتصاصها إحتفاظها

 . بالراحه الشعور عدم إلي باإلضافة البناء مواد في التلفيات من بالعديد المباني عن الحرارة

 اإلسراع المباني أصحاب علي يجب التي التقنيات أهم من لحراريا والعزل المائي والعزل بالرغوة األسطح الفوم عزل اسعار يعد لذلك

 المبني علي الخطورة بالغة تعد والتي األخري التلفيات من وغيرها التلفيات هذه لتفادي إنشاءه بعد او المبني إنشاء أثناء كان سواء لتنفيذها

 . بالرغوة األسطح عزل بتنفيذ قورنت ما إذا جدا باهظة تكلفة لمعالجتها تتطلب والتي وقاطنيه

 التي والمميزات المعلومات وأهم كافة معكم سنستعرض بالرغوة األسطح وعزل الحراري والعزل المائي العزل تنفيذ للضرورة ونظرا

 . بالرغوة األسطح عزل بها يتميز

  : بالرغوة األسطح الفوم عزل اسعار

 ومن لخارجة المبني داخل من للمباني الحرارة وتسربات المياه تسربات لنفاذ ومانعة حاجزة طبقات تركيب عن عبارة هو العزل يعد   

 إلمتصاص ومقاومة المياه لتسربات مقاومه وبخصائص خاصة بطرق صنعت مواد إستخدام خالل من ذلك ويتم لداخله المبني خارج

 . الحرارة

 وتعرف األيزوثيانيت مادة بين الكيميائي التفاعل خالل من الرغوة إنتاج ويتم يوريثين البولي الفوم عزل اسعار تعرف ما هي الرغوة

 عزل ويتم النافخة والغازات المحفزة المواد بعض إضافة مع سائلة راتنجية مادة او البيضاء بالمادة وتعرف البوليول ومادة السوداء بالمادة

 العزل مواد وأكفأ أفضل من بالرغوة األسطح عزل ويعد األسطح علي الرغوة برش خاصة ماكينة إستخدام طريق عن بالرغوة األسطح

 . مميزات من به تتميز لما

 :بالرغوة األسطح الفوم عزل اسعار مميزات



 . مباشرة العزل بأعمال القيام بعد األسطح إستخدام وإمكانية وصيانته بسهولة تنفيذه علي القدرة •

 . المياه بتسرب تسمح ضعف أماكن وال فواصل بها توجد ال واحدة طبقة عن عبارة السطح يكون •

 . الحرارية واإلجهادات اليوم مدار علي المستمرة الجوية للتغييرات عالية مقاومة ذات •

 . والكسر لإلنضغاط ومقاوم عالية ميكانيكية خواص ذات •

 . منخفض حراري توصيل معامل ذات •

 . األسطح علي األحمال وتخفيف وزنه خفة •

 . ممكنة فترة ألطول الثبات علي القدرة •

 . صحية أضرار أي يسبب وال والبيئة الصحة علي آمن •

 .الفلل المباني المنازل السطح جالس فير الحراري الفوم عزل شركات افضل ارقام دليل بحائل اسطح عزل شركة

 وجميع السكنية المباني في تنفيذها علي الحرص يجب التي األساسية والتطبيقات التقنيات أهم من المائي العزل بحائل اسطح عزل شركة

 وخاصة المباني داخل إلي المياه تسرب عن الناتجة التلفيات كافة من والمباني األسطح حماية علي يعمل مائي عزل أفضل فإن المنشآت

 . الخرسانية المباني

 المائي العزل شركات, بالرياض اسطح عزل شركة, بالرياض خزانات عزل شركة, اسطح عزل شركة, بحائل اسطح عزل شركة

 ضد االسطح عزل, بالفوم االسطح عزل, خزانات عزل شركه, مائي عزل شركة افضل, بالرياض عوازل شركة, بالرياض والحراري

 ,الحرارة

 

 بحدوث واألمطار المياه تسربات فتتسبب لها بحائل اسطح عزل شركة أفضل تطبيق يتم لم عندما األضرار من للعديد المباني تتعرض

 وتفتتها بتآكلها فتتسبب الخرسانة مع الخرسانة خالل من المتسربة المياه بين التفاعل عن ينتج المباني وأسطح بجدران بشروخ تشققات

 . للمبني الجمالي المظهر وتشوه والخارج الداخل من الدهانات وسقوط وتقشير الحديد صدأ إلي وتؤدي

 فتؤثر بأكمله المبني او المبني جدران بإنهيار يتسبب قد بل فقط ذلك علي مائي عزل أفضل تنفيذ وعدم المياه تسرب أضرار تقتصر وال

 فتتسبب بالمبني الرطوبة معدل زيادة علي تعمل كما للمبني اإلفتراضي العمر قصر إلي وتؤدي للمباني التحتية البنية علي المياه تسربات

 . بالجدران والحشرات العفن وتكون الرطوبة زيادة عن الناتجة األمراض من بالعديد المباني قاطني بإصابة

 من والعديد كهربائي وماس كارثة حدوث عنه ينتج مما المبني جدران بداخل الكهربائية التمديدات تلف إلي المياه تسربات تؤدي كما

 لألسطح بحائل اسطح عزل شركة أفضل بتطبيق البالغ واإلهتمام الحرص من فالبد ولذلك الخطورة في البالغة واألضرار المشاكل

 . والتلفيات المشاكل هذه لتفادي بأكمله والمبني

 يد علي مائي عزل أفضل بتطبيق قورنت ما إذا جدا باهظة تكلفة تعتبر تلفيات من المياه تسرب عن ينتج ما صيانة تكلفة فإن

 . المرجوة النتائج أفضل علي الحصول تضمن التي والسليمة الصحيحة وبالطرق المتخصصين

 دون مائي عزل أفضل تنفيذ ضمان لك يتسني حتي المائي العزل بمجال الخبراء والمهندسين بالمتخصصين باإلستعانة الخبراء وينصح

 . مائي عزل أفضل وما المائي العزل هو ما المقال هذا في معكم سنتعرف والمنشآت للمباني المائي للعزل البالغة لألهمية ونظرا خطأ



 : بحائل اسطح عزل شركة افضل من المائي العزل تعريف

 من ذلك ويتم خارجه إلي المبني داخل ومن داخله الي المبني خارج من والرطوبة المياه لتسربات مانع غشاء تركيب عن عبارة هو      

 . الماء بخار إلمتصاص ومقاومه المياه لتسرب منفذة غير بأنها تمتاز معينة خصائص ذات مواد إستخدام خالل
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 .الحرارة من االسطح وتكلفة المائي العازل حراري فوم الواح عزل اسعار وارخص افضل العازل الفوم متر سعر

 أثناء تنفيذها علي الحرص يجب التي األمور أهم من والمباني لألسطح الحراري والعزل المائي العزل أصبح لقد العازل الفوم متر سعر

  . القرميد أسطح عزل وخاصة السكنية المباني في وأمان راحة من المباني عزل يوفره لما شرائها أو البناء مراحل

 اسعار, العازل الفوم الواح اسعار, والحراري المائي العزل متر سعر, الفوم عزل اسعار, الفوم الواح اسعار, العازل الفوم متر سعر

 ,الحرارة من االسطح عزل اسعار, االسطح عزل تكلفة, الجبس بديل الفوم اسعار, والحراري المائي العزل

  : القرميد أسطح عزل وخطوات العازل الفوم متر سعر

 ثالثة إلي مترين من تتراوح يليه والذي عمود كل بين المسافة تكون أن مراعاة مع المعدنية الهياكل أو األعمدة تحضير يتم  .1

 . ملم ٧ بسمك األعمدة تكون وأن أمتار

 . المعدنية األعمدة فوق األسورة أو الفريم تركيب يتم .2

 . واألخر ضلع كل بين  سم ٧٠ مسافة ترك مراعاة مع المعدنية الهياكل أو األعمدة تركيب يتم .3

 . سم ١٨٠ وإرتفاع أعشار خمسة سماكته تكون بحيث القرميد العزل مشمع تركيب يتم .4

 . سم ٢.٥٥ بسمك سويدي خشب تركيب يتم ثم سم ٢٠ في سم ٢.٥ بسمك سويدي خشف شرشف تركيب يتم .5

 . بالحديد جيدا تثبت ثم سم ٦ بوالد صلب بمسامير بالبيش يعرف ما أو األساس خشب تثبيت يتم .6

 . سم ٣٥ عن تقل ال واآلخر البيش بين المسافة تكون أن علي الحرص مع بالبيش يعرف ما أو األساس خشب تقسيم يتم .7

 :العازل الفوم متر سعر ارخص

 . سم ٥ عادية مسامير او صلب بمسامير تثبيته يتم ثم المعدني الهيكل علي اإليطالي القرميد تركيب يتم .8

 . المعدني الهيكل مع يتناسب أن علي الحرص مع القرميد قص يتم .9

 . سم ٣ عمق في ملم ٥ بسمك الحفر يكون بحيث السويدي الخشب لشرشف المقابلة الواجهة في حفر عمل يتم .10

 . سم( ٠.٥)  في سم ١٠ بسمك يكون بحيث  شرائح شكل علي العازل المعدني الصاج تركيب يتم .11

 . الطربوش لتركيب بأساس والتراب والبلبولد األسمنت بمادة برابيش تركيب يتم .12

 . غارب الروف بمادة الطرابيش عزل يتم .13

 . مم ١.٥ بسمك بالعرض الديكور تركيب يتم بحيث سم ٧٠ عن تقل ال بمسافة االسورة تقسيم يتم .14

 . جيدا البيش تثبيت يتم .15



 . سم ١٣ بسمك يكون بحيث المعدني الهيكل مع يتناسب بما الخشب تركيب يتم .16

 . وكلر سلر أو والورنيش الحار بالزيت الخشب دهان يتم .17

 . واإلنارة الكهربائية التمديدات عمل يتم .18

 . بها الخاص بالخشب األعمدة تغطية يتم او حديد زياتي يكون أن مراعاة مع المرغوب باللون األعمدة دهان يتم .19

 .المنازل السطح البيتومين جالس الفيبر حراري فوم عزل بالقنفذة شركات افضل ارقام دليل بينبع اسطح عزل شركة

 تصلح متعددة بأنواع وجوده أهمها مميزات من به يتميز لما نظرا للمباني مائي عزل أفضل البيتومين عزل يعد بينبع اسطح عزل شركة

 . والحراري المائي العزل تطبيقات في المختلفة اإلستخدامات من للعديد

  : المائي العزل أنواع لك تشرح بينبع اسطح عزل شركة

 ومقاومة المياه تسرب من لحمايته للمياه تسرب أي حدوث قبل عزله المراد العنصر بعزل القيام يتم وفيه:  اإليجابي العزل •

 . التسرب

 أحدث تكون وقد بها العنصر وتشبع بالفعل للمياه تسربات حدوث بعد عزله المراد العنصر بعزل القيام يتم وفيه:  السلبي العزل •

 . إليه المياه تسرب وصول من عزله المراد العنصر مناطق باقي وحماية التلفيات هذه لمعالجة السلبي العزل فيتم بها بالغة تلفيات

 

 

  : مائي عزل أفضل

 إضافة ويتم وبمرونتها األسود بلونها تتميز الخام البترول تقطير عملية من تبقي ما من إنتاجها يتم وعضوية لزجة مادة البيتومين مادة تعد

  : التالي أنواعها ومن العزل أغراض من العديد في إستخدامدا يمكن حتي األخري المواد من  العديد

 . المؤكسد البيتومين •

 . المتصلد البيتومين •

 . بالبيتومين المشبع الخيش •

 . البيتومينية المعلقات •

  : مائي عزل أفضل في توافرها الواجب المعايير أهم لك توفر بينبع اسطح عزل شركة

 . عالية بكفاءة النياه نفاذ ومنع المياه وضغط المياه لتسربات العالية المقاومة .1

 . الماء بخار إلمتصاص العالية المقاومه .2

 . منخفض حراري توصيل معامل ذات .3

 . المبني علي الوزن وخفة والصيانة التنفيذ سهولة .4



 . للمباني الخفيف الهبوط عن الناتج والكسر واإلنضغاط اإلنبعاج ومقاومه العالية المرونة .5

 . الطويل المدي علي الثبات .6

 . اإلفتراضي العمر طول .7

 . كريهة روائح بأي تتسبب وال والبكتيريا والفطريات الحشرات مقاومة .8

 . أضرار بأي يتسبب وال والبيئة الصحة علي آمن .9

  : مائي عزل أفضل خطوات تعطيك بينبع اسطح عزل شركة

 . جيدا السطح بتنظيف البدء .1

 . األسمنت من لياسة طبقة إضافة .2

 . السائل البيتومين دهان من طبقة إضافة .3

 الخيش من طبقة ثم بيتومين طبقة دهان ثم المقطرن لخيش من طبقة ثم بيتومين طبقة دهان ثم المقطرن الخيش من طبقة إضافة .4

 . بيتومين طبقة دهان ثم المقطرن

 . األسمنتي الفوم من المائي العزل لطبقات حماية  طبقة إضافة .5
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